
 

 

     ข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
 

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) เป็นกลไกของ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งตามกฎบัตรสหประชาชาติได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักของคณะมนตรี
ความมั่นคงฯ ให้รับผิดชอบในการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มีอ านาจในการวินิจฉัยและ
ด าเนินมาตรการที่เหมาะสม เพ่ือระงับหรือยุติความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสมาชิกแห่งสหประชาชาติต้องยอมรับ
และมีพันธกรณีท่ีจะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงฯ พร้อมกันนี้ ตามกฎบัตรสหประชาชาติหมวดที่ ๗ 
คณะมนตรีความมั่นคงฯ ก าหนด เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ 
และการกระท าที่เป็นการรุกราน โดยจะพิจารณาว่า ได้มีการกระท าที่เป็นการคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ 
หรือการกระท าที่เป็นการรุกรานหรือไม่ จากนั้นจึงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ หรือตัดสินว่าจะใช้มาตรการใด เพ่ือธ ารงไว้
หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยอาจใช้มาตรการการลงโทษ ซึ่งเป็นมาตรการหนึง่
ที่ใช้บังคับส าหรับกดดันให้ประเทศ องค์กร หรือบุคคลที่กระท าการอันใด ที่คณะมนตรีความมั่นคงฯ เห็นว่า
เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพหรือรุกรานประเทศอ่ืน ยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะของสหประชาชาติ 
เพ่ือยุติการกระท าเหล่านั้น ทั้งนี้ มาตรการลงโทษส่วนใหญ่เป็นการลงโทษทางการเงิน การค้า การห้ามน าเข้า-ส่งออก
ส าหรับสินค้าบางประเภท การห้ามเดินทาง การอายัดทรัพย์สิน หรือมาตรการอ่ืนใดที่ไม่ใช่การใช้ก าลังทางอาวุธ  
เช่น การห้ามเดินทางของผู้น ากลุ่มก่อความรุนแรง หรือบริษัทที่สนับสนุน/เป็นช่องทางทางการเงินส าหรับการจัดหาอาวุธ 
การห้ามซื้อ-ขาย น าเข้า-ส่งออก อาวุธยุทโธปกรณ์ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถน ามาใช้/ประยุกต์ใช้ในการสร้างอาวุธ
หรือสร้างความรุนแรงในพ้ืนที่ เป็นต้น  

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ คณะมนตรีความมั่นคงฯ เริ่มมีมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหล ีเนื่องจากการทดลองปล่อยดาวเทียมควังมยองซ็อง-๓ ยูนติ ๒ ซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นดาวเทียมสังเกตการณ์ 
แต่เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ลงความเห็นว่าเป็นการทดสอบขีปนาวุธ จึงได้ประชุม
เพ่ือออกมาตรการลงโทษ หลงัจากนั้น สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหลียังได้มกีารทดลองอาวธุนวิเคลยีร์
เป็นระยะ ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้ติดตาม พิจารณา และออกมาตรการลงโทษเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๐ 
ภายหลังจากที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ท าการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๖ คณะมนตรีความมั่นคงฯ 
ได้รับรองข้อมติฯ ที่ ๒๓๗๕ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ว่าด้วยการยกระดับและเพ่ิมการลงโทษมากขึ้น โดยเพ่ิมเติมรายชื่อบุคคล 
องค์กร เรือ และสิ่งของที่ถูกก าหนดให้ขยายมาตรการทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุม เรื่อง การห้ามน าเข้าสิ่งทอและ
การส่งออกทรัพยากรพลังงาน รวมถึงเน้นย้ ามาตรการเกี่ยวกับการตรวจค้นเรือทะเลหลวง ห้ามการอนุญาตการท างานเพ่ิมเติม 
และห้ามการเปิดกิจการร่วมค้าหรือร่วมทุนกับองค์กร หรือบุคคลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
โดยให้ปิดกิจการดังกล่าวที่มีอยู่ ต่อมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ท าการทดลองขีปนาวุธอีกครั้ง 
คณะมนตรีความมั่นคงฯ จึงได้รับรองข้อมติฯ ที่ ๒๓๙๗ (ค.ศ. ๒๐๑๗) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ อีกฉบับหนึ่ง 
เพ่ือเป็นการยกระดับและการเพ่ิมมาตรการลงโทษอีกขั้น ว่าด้วยการเพ่ิมเติม (๑) รายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการ
อายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทาง (๒) ก าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามจัดหา จ าหน่าย หรือถ่ายโอนน้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมกลั่น เครื่องจักรอุตสาหกรรม (HS code 84 และ HS code 85) ยานพาหนะ (HS code 86-89) เหล็กและ
โลหะอ่ืน ๆ (HS code 72-83) ให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (๓) ห้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีจัดหา จ าหน่าย หรือถ่ายโอน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ หรือ 
HS code 12, 08. 07) เครื่องจักร (HS code 84) เครื่องใช้ไฟฟ้า (HS code 85) ดินหรือหินที่รวมถึงแมกนีไซต์หรือ 
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แมกนีเซีย (HS code 25) ไม้ (HS code 44) และเรือ (HS code 89) ให้แก่รัฐสมาชิก และก าหนดให้รัฐสมาชิก
ห้ามการจัดซื้อสิ่งของดังกล่าว รวมถึงอาหารทะเล การขาย หรือโอนสิทธิการท าประมงแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีด้วย (๔) การก าหนดมาตรการตรวจค้นและมาตรการทางเรือ เช่น การก าหนดให้รัฐสมาชิกอายัด 
ตรวจค้น และยึดเรือท่ีเทียบท่าหรืออยู่ในเขตอ านาจทะเลอาณาเขตของตน ห้ามบุคคลหรือองค์กรภายใต้เขตอ านาจ
ให้บริการประกันภยั เพิกถอนการจดทะเบียนแก่เรือที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการละเมิดข้อมติฯ 
ป้องกันไม่ให้มีการจัดหา จ าหน่าย หรือถ่ายโอนเรือล าใหม่และเรือใช้แล้วแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี เป็นต้น (๕) ก าหนดให้รัฐสมาชิกยึดและก าจัดซึ่งสิ่งของที่ถูกห้ามจัดหา จ าหน่าย ถ่ายโอน หรือ
ส่งออกตามข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซึ่งถูกตรวจพบในการตรวจสอบ
ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อมติฯ (รวมข้อมติฯ ที่ ๑๕๔๐ (ค.ศ. ๒๐๐๔)) และพันธกรณีอ่ืน ๆ 
ในฐานะภาคีของสนธิสัญญา ว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ฉบับวันที่ ๒๙ เมษายน 
ค.ศ. ๑๙๙๗ และอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ฉบับวันที่ ๑๐ เมษายน ค.ศ. ๑๙๗๒ อย่างไรก็ตาม มาตรการข้างต้น
อาจมีกรณียกเว้นที่ได้ระบุไว้เป็นรายกรณีไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับมาตรการการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ที่เว็บไซต์ของสหประชาชาติ  
(https://www.un.org/sc/suborg/en/sacntion/1718) ทั้งนี้ ในฐานะสมาชิกสหประชาชาติต้องยอมรับและ
มีพันธกรณีที่มีผลผูกพันอย่างครบถ้วนที่จะต้องด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ ซึ่งประเทศไทยก็
เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขอบเขตกฎหมายภายในและพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมิตรประเทศของไทยในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติมักขอความร่วมมือ
ให้ไทยปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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